
 

 

1 

HKM 33e Algemene Leden Vergadering 23 maart 2017 
 
Aanwezig; het voltallige bestuur was aanwezig.  
Bericht van afmelding; Henk Wasser, Guus Sanders, Piet v.d. Linden. 
Aanwezig waren 59 leden.   
                                                                                                                                  
1 . Opening door de voorzitter.  
Theo heet alle aanwezige van harte welkom. Een speciaal woord van 
welkom aan Harrie v.d. Sande als fotograaf en verslaggever van de Mierlose 
krant. In zijn welkomstwoord blikt de voorzitter even terug op het 
afgelopen jaar.  Het was een jaar van vreugde en verdriet. Een moment van 
stilte was er voor de overleden leden uit het voorbije jaar en  enkele leden 
die ons dit jaar ontvielen. We denken aan Hans Berkers,  Marij Geubbels-
Smeulders,  Henk van der Vleuten en Wim Renders . Ook wordt er even 
gememoreerd aan Jacq Smeulders, Ad Joosten en Frank Winckler die ons al 
in de eerste maanden van 2017 ontvallen zijn.  Ondanks deze verliezen was 
het heemkundig een goed jaar. Een jaar met diversen resultaten om trots op 
te zijn.    
                                                                                                                                                         
2. Vaststellen agenda en notulen.  
Agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen. De notulen worden  zonder 
op- of aanmerkingen en met dank aan de notulist Rinie Weijts goed 
gevonden.   
 
3. Verslag van  secretaris Annie Berkers.  
Het verslag van de secretaris werd doorgenomen en geroemd voor de 
veelzijdigheid en nauwkeurigheid. Giel  Verest miste de vermelding van het 
genealogisch café.  Het bleek echter op een andere plaats te zijn vermeld.  
Na een compliment van ons lid, Jan Coolen,  die de excursie naar Veghel 
prees, ging er een luid applaus op als dank.                                             
 
4. Financieel jaarverslag.  
Onze penningmeester  Hans Verhees  licht het financieel verslag van 2016 
aan de hand van lichtbeelden toe. Een  tegenvaller is te wijten  aan een te 
late betaling van het Brabants Heem die ons eerder een subsidie hadden 
toegezegd als bijdrage voor de IZI traveltour.  Er zijn verder geen op- of 
aanmerkingen.  De penningmeester ziet voor het nieuwe jaar geen 
aanwijzingen om de contributie te verhogen. Mogelijk dat dit het volgende 
jaar wel noodzakelijk zal zijn. De begroting voor 2017 werd door de 
aanwezige ook als goed beoordeeld. De aankondiging van korting op de 
jaarlijkse gemeentelijke subsidie werd door een actie van de 
penningmeester  ongedaan gemaakt. De subsidie blijft zoals deze was en zal 
waarschijnlijk tot 2020 worden gehandhaafd.  Er is een toelichting op de 
afschrijvingen van de ‘pot’  afschrijvingen en evenementen.  Verder laat 
Hans het verloop van het  ledenaantal zien. Met de daarbij behorende uitleg 
was iedereen content.  Een  ledenbestand van maar liefst 179 leden is toch 
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iets om trots op te zijn.  De verwachting is dat 2017 met een positief 
resultaat kan worden afgesloten.  Verder wordt de mededeling gedaan dat 
er nog een aanvraag bij het plaatselijke Rabobank Coöperatie Fonds loopt.  
Kosten van de laatste Mierlose koerier van 2016 zullen in 2017 worden 
verwerkt.  Mogelijk zijn er ook nog kosten verbonden aan het inscannen van 
alle jaargangen van het parochieblad Rond de Toren. 
 
4a. Historische geografie. 
Niet geagendeerd maar wel  gepland geeft Peter v.d. Berk een uitleg van de 
ontwikkelingen in de werkgroep Kadaster en Historische Geografie. Volgens  
Peter wordt er met een groot aantal (doch te weinig) vrijwilligers gewerkt 
om de vele gegevens, tekeningen, kaarten, data enz. in het grootschalig 
computerprogramma in te brengen. Met een demonstratie laat hij de 
aanwezigen zien wat de tot nog toe verbluffende resultaten zijn van hun 
werk. Met een druk op de juiste knop wordt alle informatie vertoond die er 
van een willekeurig  gebouw of perceel  bekend zijn. De inschatting is dat 
het project nog minstens 10 jaar nodig heeft voor het gereed kan zijn. Peter 
vertelde verder dat vanaf heden hun activiteiten op de website van onze 
vereniging te volgen zullen zijn. De ontwikkeling van het project maakt een 
grote indruk op de aanwezige leden. Als dank aan de medewerkers en met 
applaus van de aanwezige leden worden de namen van de vrijwilligers 
genoemd waarmee het project als geopend kan worden beschouwd. 
                                                                                                                
4. Vervolg financieel verslag. 
Hans Verhees vervolgt zijn financieel overzicht met een uitleg over de 
jaarlijkse clubkasactie van de Rabo-bank. Er zijn nl. wijzigingen in de 
spelregels. Hij roept iedereen op om zo mogelijk mee te doen en op onze 
vereniging een stem uit te brengen. Hans wordt bedankt voor zijn inzet. 
                                                                                                                                                                        
5. Verslag van Kascommissie. 
Noud Teunisse en Jan Verhoeven deden controle van de  ‘stukken’ bij onze 
penningmeester. Bij monde van Jan Verhoeven wordt het bestuur en met 
name de penningmeester gedechargeerd voor zijn vele werk. Jan is zeer 
content over de resultaten van 2016. Noud is het met hem eens en vraagt 
om een applaus.           
                                                                                                                
6. Benoeming Kascommissie. 
Noud Teunisse is aftredend en Joop v.d. Westerlo wordt genomineerd als 
kandidaat. Er waren verder geen nieuwe kandidaten en Joop wordt met 
algemene instemming gekozen tot nieuw lid van de kascommissie. 
                                                                                                                    
7. Bestuursverkiezing.  
periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marij Damen-v.d. Aa  en Peter v.d. 
Berk.  Er zijn geen nieuwe kandidaten ingebracht.  
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Na voordracht worden beide ook weer voor een bestuursperiode herkozen.  
Het grote aantal aanwezige leden dankt en verwelkomd de beide 
bestuurders voor een nieuwe periode.  
 
8. Mededelingen. 

− Annie meldt dat er weer een nieuwsbrief met belangrijke zaken 
onderweg is. Hierin staan onder andere de spelregels voor 
aanmelding voor de jaarlijkse excursiereis op 30 april. Introducees 
zullen daarbij eerst op een wachtlijst worden geplaatst.  

− Vanuit het bestuur vraagt Theo vrijwilligers voor de Torendag op 21 
mei in de Lucia kerk. Het thema zal architect V. Groenendael  zijn. 
Hij was de architect van zowel kerkelijke als burgerlijke bouwwerken 
in Mierlo. Riky van Seggelen, Jan Verhoeven en Marieke v.d. 
Konijnberg stellen zich beschikbaar.  

− Theo vraagt verder naar copy voor de Myerlese Koerier.  
− Annie vraagt hulp bij het optooien van de Meiboom.  Gegadigden 

moeten dan wel op 20 of 21 april beschikbaar zijn. Onder andere 
Greet Cappers-de Vries, Riky v. Seggelen en Ria v.d. Waterbeemd 
melden zich aan. 

−  
9. Rondvraag. 
- Toon Romonesco vraagt hulp in de fotowerkgroep. Er is heel veel 
scanwerk te doen.  Hierop heeft nog niemand een reactie gegeven.   
- Theo de Groof meldt dat hij videobeelden van de overleden heer R. 
Biemans heeft ontvangen. Ook  Rinie Weijts heeft veel bidprentjes en 
andere bescheiden van de heer Biemans, via Jos v.d. Mosselaar, ontvangen.  
- Noud Teunisse maakt melding dat hij de foto expositie door Jos v.d. 
Vleuten en Marij Damen in Franciscanessenhof geweldig vind.  Hij vraagt en 
krijgt applaus voor beiden organisatoren.   
-Jan Coolen vraagt naar de ontwikkelingen rond een mogelijk nog op te 
richten herinneringsmonument  aan de oorlogsslachtoffers van Den Brand. 
Rinie Weijts geeft hierover de nodige  toelichting en informatie.  Ieder 
stemde in met het plan en Jan was tevreden met het antwoord en hij hoopt 
dat het een goed eindresultaat zal opleveren.   
- Ad van Haandel vraagt of- en hoe er ‘spullen’ van de vereniging extern 
van het OR bij de heer Vissers zijn opgeslagen. Zo ja, dan vraagt hij of het 
misschien mogelijk zal zijn om op termijn ruimte te claimen in de nog te 
verbouwen Johannesschool.  De voorzitter bevestigd de opslag.  
- Peter v.d. Boogaard maakt melding dat hij het toejuicht dat wij als 
vereniging in een van de mooiste gebouwen van Mierlo onze huisvesting 
hebben. Echter het is geen praktisch gebouw.  Klein, schuine muren , 
deuren en ramen, brandhaspel en verwarmingen beletten vaak een optimaal 
gebruik van het gebouw. Ook hij tipt ons om de ontwikkelingen van de 
Johannesschool nauwlettend in de gaten te houden en adviseert om zo 
mogelijk  van de partij te zijn en met hen aan tafel te zitten bij  uitwerken 
en maken van plannen. De voorzitter zegt dat het al enige jaren de 
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aandacht van het bestuur heeft: al in november 2015 hebben wij schriftelijk 
onze visie daarover gegeven naar de gemeente toe.   
- Jan Sloots vraagt of er rapporten en-of tekeningen van het Kasteel zijn die 
mogen worden ingezien. Henk van Sleeuwen bevestigt dat er een 
conceptverslag is en dat er behalve de  bekende tekeningen onlangs ook nog 
nieuwe zijn gevonden. Deze zijn echter bij de gemeente  en  enkel in te 
zien door de werkgroep die bij de opgravingen en onderzoek van het 
kasteelterrein  betrokken zijn. Het inzien van derden  moet dan door de 
gemeente worden toegestaan. Hierover kan Henk noch onze vereniging 
toezeggingen doen. De heer Sloots wil graag betrokken worden in de 
werkgroep. Henk heeft hiervan notie genomen.  
- Job v.d. Zwan vraagt of er nu met het ontdekken van mogelijk een 
tweede voorburcht  bij het kasteel de huidige maquette  van het kasteel 
moet worden vervangen. Dat is niet het geval aanpassen zou dan al 
voldoende zijn. 
 
10. Sluiting.   
Niets meer aan de orde nodigt de voorzitter ieder uit om na afloop onder 
het genot van een hapje en een drankje nog even na te kaarten. Hij sluit de 
vergadering en wenst iedereen  veel goeds en gezelligheid. 
  
Na afloop wordt tot de afsluiting om 23.30 uur door veel  leden in een 
gezellige en spontane sfeer de vergadering overgedaan en diversen items 
worden besproken.  
 
Notulist;  Rinie Weijts, met dank van de secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


